
 

Διαδικασία αναφορικά με τα αναρτώμενα δεδομένα πράξεων       
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Το υπόψη κείμενο πρέπει να:  
Α. Είναι διαθέσιμο στους Επικεφαλής των Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Σχολών 
Β. Είναι διαθέσιμο στο Γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων  
Γ. Διατεθεί σε όλους τους εργαζόμενους του Π.Δ.Μ 
Δ. Είναι διαθέσιμο στη ΜΟΔΙΠ 
Ε. Είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε άλλο Τμήμα κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία 

Σκοπός 
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι η περιγραφή της Διαδικασίας αναφορικά με τα αναρτώμενα             
δεδομένα πράξεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ από το Π.Δ.Μ. 

Εξαιρέσεις - Πεδίο εφαρμογής 
Το αντικείμενο αυτού του εγγράφου περιλαμβάνει την Διαδικασία αναφορικά με τα αναρτώμενα            
δεδομένα πράξεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ από το Π.Δ.Μ., σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό             
Προστασίας Δεδομένων και τον ν.4624/2019. 
Το κείμενο αποτελεί μέρος της συμμόρφωσης του Π.Δ.Μ. με τον Γ.Κ.Π.Δ. και το ν.3861/2010. 
Αυτή η Διαδικασία απευθύνεται στο προσωπικό του Π.Δ.Μ. και ιδίως σε κάθε ρόλο που ασχολείται με                
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Διαδικασία 

Εισαγωγή 
Ο νόμος που διέπει τη ανάρτηση πράξεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι ο ν.3861/2010. Στο αρ.5 αυτού ορίζεται                
ότι: 
Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης                
πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την              
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται          
ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. 
Η επεξεργασία «απλών» - ήτοι μη ευαίσθητων - προσωπικών δεδομένων γίνεται και όταν η επεξεργασία               
είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από             
το νόμο (ή όταν είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του υπευθύνου με έννομη υποχρέωση κατά το                
αρ.6 παρ.1 περιπτ. γ’ του Γ.Κ.Π.Δ.).  
Τέτοια υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας προβλέπεται στο ν. 3861/2010 για την ενίσχυση της             
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και            
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - «πρόγραμμα Διαύγεια».  
Κατά συνέπεια, η ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.               
3861/2010, εξυπηρετεί τη διαφάνεια στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (βλ. 1/2010 Γνωμοδότηση             
της Α.Π.Δ.Π.Χ.) και καταρχήν, δεν εμποδίζεται από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών            
δεδομένων, εφόσον οι εν λόγω πράξεις δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατά την             



 

έννοια του άρθρου 2 στοιχ. β΄ του ν. 2472/1997 (βλ. άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3861/2010) και άρθρο 9 παρ.2                     
του Γ.Κ.Π.Δ. 

Διαδικασία 
1. Σε περίπτωση που στην αναρτητέα πράξη περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού          

χαρακτήρα, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να προβαίνει σε κατάλληλη διατύπωση,          
προκειμένου τα δημοσιοποιούμενα δεδομένα να ανάγονται σε γενικότερες έννοιες (π.χ. αντί για            
αναφορά συγκεκριμένης πάθησης, αόριστη αναφορά σε λόγους υγείας).  

2. Περαιτέρω στη παρ. 4 του άρθρ. 3 του ν.3861/2010, ορίζεται ότι: «Αν στην κείμενη νομοθεσία               
προβλέπεται η ανάρτηση περίληψης της πράξης ή απόφασης στο διαδίκτυο αναρτάται η            
περίληψη αυτής». Συνεπώς ο Υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ελέγχει, προ της ανάρτησης,            
κατά πόσο η σχετική νομοθεσία επιβάλλει υποχρέωση ανάρτησης ολόκληρης της πράξης ή            
περίληψη αυτής. 

3. Ωστόσο, κατά τη δημοσίευση αποφάσεων ή άλλων διοικητικών πράξεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα            
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα : 
a. Θα πρέπει να απαλείφεται ο αριθμός ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων.  
b. Στη δημοσίευση αποφάσεων ή άλλων διοικητικών πράξεων που αναφέρονται ονόματα          

πολιτών, θα πρέπει να αναφέρονται μόνο τα αρχικά γράμματα και όχι τα πλήρη ονόματα              
αυτών και να αναγράφεται σε παρένθεση ο Α.Φ.Μ. τους εφόσον απαιτείται. 

c. Ομοίως, σε πράξεις που αναφέρονται εργαζόμενοι του Π.Δ.Μ. θα πρέπει να αναφέρονται            
μόνο το ονοματεπώνυμο και τα καθήκοντα τους. 

 


